Søgning efter bestyrelseskandidat

BoardPartner er en erhvervsforening
for erfarne bestyrelsesfolk, der
arbejder professionelt i og med
bestyrelser og brænder for at gøre en
forskel i udviklingen af danske
virksomheder.
BoardPartner er leverandør af erfarne
bestyrelsesmedlemmer. BoardPartner
faciliterer den proces, der fører til, at
virksomheden får præcis de
bestyrelsesmedlemmer, som dens
situation og potentiale kræver.
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1. Selskabsoplysninger:
Selskabs oplysninger:
Firmanavn:
Adresse:
Post nr., By:
Kontakt navn:
Titel:
E-mail:
Telefon:

☐ Selskabets navn, hjemmeside og kontakt oplysninger offentliggøres i opslaget.
(vedlæg venligst firmalogo eller andet billede materiale i god opløsning)
☐ Anonymt opslag, selskabets navn offentliggøres ikke.
(Ansøgningerne indsamles af BoardPartner og videresendes til selskabet)
Ansøgningsfrist: ___ / ___ / ______

2. Virksomhedsprofil:

3. Beskriv selskabets nuværende position og situation:
(data fra Bestyrelsesprofil)

4. Beskriv selskabets ønskede fremtidige position i markedet:
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5. Beskriv eventuelt selskabets 3 største aktuelle udfordringer:
(data fra Bestyrelsesprofil)

6. Beskriv, gerne i punktform, ønsker til bestyrelsesmedlemmet:
(data fra Bestyrelsesprofil)

7. Forventninger til bestyrelsesmedlemmet, antal møder, m.v. samt honorar:

☐ Søgning efter medlem

☐ Søgning efter formand

☐ Søgning til eksisterende bestyrelse

☐ Ny etableret bestyrelse
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8. Kompetencer der ønskes tilført: (data fra Bestyrelsesprofil)
Kompetencer:

Selskabets behov:

Prioritet:

Strategi & forretningsmodeller:
Strategi udarbejdelse
Strategi implementering
Digitalisering / Industri 4.0
Internationalisering
Andet (udskift tekst)

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

Salg, marketing & kommunikation:
Salg
Marketing
Kommunikation
Digitalisering af ovenstående
Forretningsudvikling
Andet (udskift tekst)

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Ledelse og organisation:
Personale ledelse
HR og organisationsudvikling
Jura
IT
Forandringsledelse
Andet (udskift tekst)

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Økonomi og Finansiering:
Økonomi
Finansiering
Risikostyring
Ejer eller generationsskifte
Andet (udskift tekst)

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

Drift, Produktion og Logistik:
Drift
Produktion
Logistik
Andet (udskift tekst)

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

Branche kendskab:
Branche kendskab
Andet (udskift tekst)

☐
☐

☐
☐
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9. Annonce tekst: (udarbejdes med udgangspunkt i ovenstående af BoardPartner)
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10. Tiltrædelse
☐ Selskabet giver hermed BoardPartner en eksklusiv ret til at igangsætte en søgning og annoncekampagne efter det ønskede bestyrelsesmedlem jævnfør ovenstående, samt relateret e-mail
korrespondance.
☐ Selskabet er indforstået med at BoardPartner navn og virke vil fremgå af annoncer, m.v.
☐ Selskabet forpligtiger sig til at behandle alle ansøgninger rettidigt og seriøst, samt at fremsende
skriftligt afslag til alle fravalgte ansøgere.
☐ Selskabet forpligtiger sig til at behandle, opbevare og destruerer ansøgningerne jævnfør gældende
lovgivning, herunder men ikke begrænset til Persondataloven, GDPR, m.v.
☐ Selskabet er indforstået med at BoardPartner ikke har ansvar for kvaliteten af de fremkommende
ansøgninger, og at det alene påhviler selskabet at udvælge den rette kandidat. I denne forbindelse
fraskriver selskabet sig ethvert fremtidigt krav mod BoardPartner.
For selskabet, tegningsberettiget jvnf. vedtægter:
Dato: ___ / ___ /_____

Dato: ___ / ___ /_____

Underskrift:______________________

Underskrift:______________________

Navn: __________________________

Navn: __________________________

Titel: ___________________________

Titel: ___________________________
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